
Burmistrz Miasta Bierunia  
i Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

zapraszają do korzystania

przy Szkole Podstawowej nr 1
w Bieruniu ul. Krakowska 28

z pływalni
Obiekt czynny od 13 czerwca (godz. 16:00)

G O D Z I N Y  F U N K C J O N O W A N I A :
poniedziałek-piątek w godz. 16:00-22:00

 sobota, niedziela i święta w godz. 12:00-22:00

Nowe atrakcje:
•  strefa spa z saunami:  

fińską i parową, stanowiskami do schładzania 
(wiadro bosmana i balia kambala) i wypoczywalnią, 
w której znajduje się m.in. ściana solna 
i podgrzewana leżanka ceramiczna

•  multimedialna zjeżdżalnia
•  jacuzzi 
•  sauna infrared (sauna na podczerwień)
•  stanowiska do masażu wodnego

Promocje:
14-15 czerwca w godzinach 12:00-16:00  
basen (bez SPA) będzie dostępny tylko  
dla dzieci z Bierunia*.
* do ukończenia do 18 r.ż, dziecko do 6 r.ż – wyłącznie pod opieką  
osoby dorosłej. Za okazaniem legitymacji.



CENY BILETÓW
Poniedziałek – Niedziela i Święta NORMALNY ULGOWY

Bilet wstępu na basen (bez strefy SPA) 8 zł / 70 minut 4 zł / 70 minut

Dopłata za korzystanie ze strefy SPA 0,60 zł / 5 minut 0,30 zł / 5 minut

Bilet OPEN (ze strefą SPA) 10 zł / 70 minut 5 zł / 70 minut

Tor pływacki (maksymalnie 10 osób) 70 zł 35 zł

Zajęcia Aquaaerobik 12 zł / zajęcia

Ferie zimowe i wakacje do godziny 16:00 (obowiązuje godzina wejścia)

Bilet wstępu na basen (bez strefy SPA) 6 zł / 70 minut 2 zł / 70 minut

Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
a) dzieciom, uczniom, studentom do ukończenia 26 r.ż., 
b) emerytom i rencistom,
c) osobom powyżej 60 r.ż.,
d) osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności nie zameldowanym w Bieruniu,
e) opiekunom osób niepełnosprawnych.

CENY KARNETÓW

„Karnet 
wartościowy”

Cena Gratis Wartość Ważność

„Karnet 55” 50 zł 10% 55 zł 30 dni

„Karnet 115” 100 zł 15% 115 zł 60 dni

„Karnet 180” 150 zł 20% 180 zł 90 dni

Uwagi:

Karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość „zdejmowana” 
z karnetu zależy od taryfy wejścia, czasu pobytu oraz pozostałych parametrów 
cennikowych związanych z pobytem klienta na obiekcie.

OPŁATY DODATKOWE

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 15 zł

Zniszczenie lub zgubienie transpondera 20 zł

Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 15 zł


